
Estado do Rio de Janeiro 
Município de Queimados  

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 

CNPJ: 39485610/0001-68  

Rua Heloísa, 22 – Vila do Tinguá 
Queimados - RJ 

TELEFONE: (21) 2665-9800  
E-MAIL: cmqueimados@gmail.com 

 

131 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

ATA ELETRÔNICA N.º 0205 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS – 7a LEGISLATURA 

 

Ata da trigésima primeira 

Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de 

Queimados do Segundo 

Período do Quarto ano 

legislativo, realizada no 

dia vinte e cinco de 

novembro de dois mil e 

vinte, às dez horas, no 

Plenário desta Casa. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 1 

dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se a Câmara 2 

Municipal de Queimados em sua trigésima primeira sessão 3 

ordinária, com a presença dos Senhores Vereadores: 4 

Adriano Morie (Morie), Alcinei Duarte de Oliveira 5 

(Cinei), Antônio Almeida Silva (Antônio Almeida), Dra. 6 

Fátima Cristina Dias Sanches (Dra. Fátima), João Pedro 7 

de Souza Lemos (João Pedro Lemos), José Carlos Leal 8 

Nogueira (Cacau), Júlio César Rezende de Almeida (Júlio 9 

do Inconfidência), Maurício Baptista Ferreira (Maurício 10 

do Vila), Milton Campos Antônio (Milton Campos), Paulo 11 
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Cesar Pires de Andrade (Paulinho Tudo a Ver), Rogério 12 

de Lima Monteiro (Rogerinho Primo) e Wilson Espiridião 13 

Pimenta Sampaio (Wilsinho Três Fontes). A Mesa foi 14 

composta por Vossa Excelência Senhor Vereador Nilton 15 

Moreira Cavalcante (Professor Nilton), Presidente da 16 

Câmara Municipal, pelo Vice-Presidente Antônio Chrispe 17 

de Oliveira (Tuninho Vira Virou) e pelo Secretário Ad 18 

hoc Senhor Vereador Elerson Leandro Alves (Elerson). 19 

Ausentes os Vereadores Getulio de Moura (Getulio do 20 

Tutu) e Jackson Pinto da Silva (Jackson). Verificado 21 

haver quórum regimental, a Presidência cumprimentou a 22 

todos e deu por aberta a sessão às dez horas e quatorze 23 

minutos. O Senhor Presidente convidou o Vereador 24 

Elerson para compor a Mesa como Secretário Ad hoc 25 

devido à ausência do Vereador Getulio do Tutu. Na 26 

sequência, convidou o Senhor Vereador Elerson para 27 

fazer a leitura bíblica em Provérbios capítulo cinco, 28 

versículos um e dois. Na oportunidade em nosso 29 

expediente, aprovação das atas da vigésima oitava, 30 

vigésima nona e trigésima sessão ordinária enviada para 31 

os endereços eletrônicos dos vereadores. O Senhor 32 

Presidente fez o questionamento aos vereadores que 33 

concordassem com a aprovação das atas que permanecessem 34 

como estavam e os que não concordassem que se 35 

manifestassem. O Senhor Presidente declarou aprovadas 36 

as atas da vigésima oitava, vigésima nova e trigésima 37 

sessão ordinária. Ato contínuo foi lido no expediente 38 

as Mensagens do Poder Executivo e Poder Legislativo, a 39 

saber: Projeto de Lei cento e sete de dois mil e vinte 40 

de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei trezentos 41 

e trinta e sete de dois mil e vinte de autoria do 42 
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Vereador Morie. Projeto de Decreto Legislativo zero, 43 

zero seis de dois mil e vinte de autoria do Vereador 44 

Morie. Projeto de Decreto Legislativo zero, zero sete 45 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Wilsinho 46 

Três Fontes. Requerimento número cento e noventa e sete 47 

de dois mil e vinte de autoria do Vereador Wilsinho 48 

Três Fontes. Ainda em expediente, seguiu-se a leitura 49 

das Indicações Legislativas desta Casa, a saber: 50 

Indicação Legislativa quatrocentos e sessenta e dois, 51 

quatrocentos e setenta e um, quatrocentos e oitenta e 52 

três, quatrocentos e oitenta e quatro e quatrocentos e 53 

oitenta e cinco de dois mil e vinte de autoria do 54 

Vereador Tuninho Vira Virou. Indicação Legislativa 55 

quatrocentos e sessenta e três, quatrocentos e sessenta 56 

e quatro, quatrocentos e sessenta e nove e quatrocentos 57 

e oitenta e seis de dois mil e vinte de autoria do 58 

Vereador Cacau. Indicação Legislativa quatrocentos e 59 

sessenta e cinco, quatrocentos e sessenta e seis, 60 

quatrocentos e sessenta e sete e quatrocentos e 61 

sessenta e oito de dois mil e vinte de autoria do 62 

Vereador Rogerinho Primo. Indicação Legislativa 63 

quatrocentos e setenta de dois mil e vinte de autoria 64 

do Vereador Jackson. Indicação Legislativa quatrocentos 65 

e setenta e dois, quatrocentos e setenta e três, 66 

quatrocentos e setenta e quatro, quatrocentos e setenta 67 

e cinco, quatrocentos e setenta e seis, quatrocentos e 68 

setenta e sete, quatrocentos e setenta e oito, 69 

quatrocentos e setenta e nove, quatrocentos e oitenta, 70 

quatrocentos e oitenta e um e quatrocentos e oitenta e 71 

dois de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cinei. 72 

O Presidente anunciou o Vereador João Pedro Lemos para 73 
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o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Comentou que 74 

Queimados completou, neste dia vinte e cinco de 75 

novembro, trinta anos de emancipado. Comentou que a 76 

miséria, a pobreza e a falta de oportunidade existiam 77 

em Queimados e a emancipação foi importante para o 78 

desenvolvimento do município e para devolver a 79 

dignidade à população. Sabe que muitas coisas no 80 

município ainda precisam de melhoria e juntos estão 81 

trabalhando para gerar oportunidades, combater a 82 

desigualdade social e transformar cada vez mais 83 

Queimados em uma cidade forte e rentável. Colocou-se à 84 

disposição do novo Prefeito eleito. O Presidente 85 

anunciou o Vereador Antônio Almeida para o uso da 86 

Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou e agradeceu 87 

a Casa pela aprovação do Projeto de Lei de sua autoria 88 

para a criação do centro de intérprete de libras que 89 

reduzirá o sofrimento da comunidade surda e/ou com 90 

deficiência auditiva. Parabenizou a Casa e os feirantes 91 

pela aprovação do Projeto de Lei de sua autoria que 92 

tornou a feira livre patrimônio cultural e imaterial do 93 

Município de Queimados. Comentou sobre o avanço do 94 

coronavírus onde o Brasil é o segundo País a nível de 95 

óbito por esse vírus. Ressaltou a importância de 96 

manterem as medidas de enfrentamento ao Covid. O 97 

Presidente anunciou o Vereador Rogerinho Primo para o 98 

uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou os 99 

Vereadores reeleitos, os novos Vereadores e o Prefeito 100 

eleitos no último pleito eleitoral. Agradeceu aos 101 

funcionários desta Casa de Leis que o receberam e o 102 

respeitaram em seu mandato. Comentou que trabalhou 103 

muito e fez o melhor por Queimados e espera que essa 104 
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nova legislatura siga com seriedade lutando em prol da 105 

população. O Presidente anunciou o Vereador Tuninho 106 

Vira Virou para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 107 

Em relação à fala do Vereador João Pedro Lemos citou 108 

algumas pessoas que contribuíram e foram importantes no 109 

processo de emancipação de Queimados. Agradeceu aos 110 

pares pelo trabalho prestado à população nessa 111 

legislatura. Parabenizou os novos Vereadores eleitos e 112 

desejou boas-vindas. Espera que a Casa continue unida 113 

respeitando o direito da população. Desejou boas-vindas 114 

ao Prefeito eleito. Agradeceu a todos que confiaram seu 115 

voto e o reelegeram para continuar representando e 116 

fazendo o melhor pela população. O Presidente anunciou 117 

o Vereador Cacau para o uso da Tribuna. Cumprimentou a 118 

todos. Em relação à fala do Vereador João Pedro Lemos 119 

parabenizou o atual Prefeito Carlos Vilela e toda 120 

equipe que ajudou na emancipação de Queimados. Comentou 121 

que o artigo nove da Lei Orgânica cita o dia doze de 122 

dezembro como aniversário da cidade, pois foi o dia de 123 

sua criação. Sugeriu ao Presidente que incluísse o dia 124 

vinte e cinco de novembro, dia da emancipação de 125 

Queimados, na Lei Orgânica. Reforçou a importância de 126 

manterem os cuidados no combate ao coronavírus. 127 

Comentou sobre a importância da prorrogação do contrato 128 

da central da Covid. Comentou que a Lei de Diretrizes 129 

Orçamentárias será submetida a votação nesta sessão. 130 

Comentou que o Governo Federal anunciou corte de doze 131 

por cento na saúde e dez por cento na educação para o 132 

próximo ano. Cumprimentou os Vereadores que, assim como 133 

ele, não foram reeleitos e os parabenizou pelo trabalho 134 

realizado durante esse mandato. Parabenizou o Prefeito 135 
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e os novos Vereadores eleitos e os desejou boa sorte. O 136 

Presidente anunciou o Vereador Paulinho Tudo a Ver para 137 

o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. Parabenizou a 138 

cidade de Queimados pelos trinta anos de emancipação. 139 

Parabenizou o Prefeito e os Vereadores eleitos e 140 

reeleitos. Agradeceu sua equipe e eleitores que o 141 

confiaram mais um mandato para que continue trabalhando 142 

e fazendo o melhor pela população queimadense. O 143 

Presidente anunciou o Vereador Júlio do Inconfidência 144 

para o uso da Tribuna. Cumprimentou a todos. 145 

Parabenizou e desejou boas-vindas ao Prefeito e aos 146 

novos Vereadores eleitos. Registrou sua alegria em ter 147 

participado desse mandato onde teve a oportunidade de 148 

amadurecer, pessoal e profissionalmente, e participar 149 

de Comissões que apurou remuneração indevida de 150 

funcionários desta Casa e de improbidade do Prefeito 151 

que a época foi afastado. A Casa não se omitiu e tomou 152 

suas decisões baseadas na Lei e com isso restabeleceu a 153 

ordem. Espera que a Casa continue com esse 154 

comprometimento e seriedade para com a população. 155 

Agradeceu aos pares pela aprovação de alguns projetos 156 

de sua autoria. Comentou que acionará a justiça 157 

solicitando anulação dos partidos que tiveram 158 

candidatas nominadas com zero ou um voto. O Presidente 159 

ofereceu a Tribuna, sem aceitação. Verificando haver 160 

quórum regimental, com ausência dos Vereadores Getulio 161 

do Tutu, Jackson e Maurício do Vila, o Senhor 162 

Presidente declarou aberta a ordem do dia. O Presidente 163 

fez o questionamento aos vereadores que concordassem 164 

com a inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão do 165 

Projeto de Decreto Legislativo zero, zero seis de dois 166 
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mil e vinte de autoria do Vereador Morie. Projeto de 167 

Decreto Legislativo zero, zero sete de dois mil e vinte 168 

de autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes. 169 

Requerimento número cento e sessenta e nove, cento e 170 

setenta e quatro, cento e oitenta, cento e oitenta e 171 

quatro, cento e oitenta e seis e cento e noventa de 172 

dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 173 

Requerimento número cento e setenta e oito e cento e 174 

setenta e nove de dois mil e vinte de autoria do 175 

Vereador João Pedro Lemos. Requerimento número cento e 176 

oitenta e cinco e cento e noventa e cinco de dois mil e 177 

vinte de autoria do Vereador Getulio do Tutu. 178 

Requerimento número cento e oitenta e sete de dois mil 179 

e vinte de autoria do Vereador Antônio Almeida. 180 

Requerimento número cento e oitenta e nove de dois mil 181 

e vinte de autoria do Vereador Maurício do Vila. 182 

Requerimento número cento e noventa e três de dois mil 183 

e vinte de autoria do Vereador Morie. Requerimento 184 

número cento e noventa e quatro de dois mil e vinte de 185 

autoria do Vereador Rogerinho Primo. Requerimento 186 

número cento e noventa e seis de dois mil e vinte de 187 

autoria da Vereadora Doutora Fátima. Requerimento 188 

número cento e noventa e sete de dois mil e vinte de 189 

autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes e fez o 190 

questionamento aos vereadores que concordassem com a 191 

votação em blocos dos requerimentos por vereador que 192 

permanecessem como estavam e os que não concordassem 193 

que se manifestassem. Declarou incluído na pauta da 194 

ordem do dia desta sessão. Na ordem do dia desta sessão 195 

Projeto de lei cento e cinco de dois mil e vinte de 196 

autoria do Poder Executivo. Projeto em discussão, em 197 
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votação. Declarou aprovado com treze votos favoráveis e 198 

nenhum voto contrário. Projeto de Decreto Legislativo 199 

zero, zero seis de dois mil e vinte de autoria do 200 

Vereador Morie. Projeto em discussão, em votação. 201 

Declarou aprovado com treze votos favoráveis e nenhum 202 

voto contrário. Projeto de Decreto Legislativo zero, 203 

zero sete de dois mil e vinte de autoria do Vereador 204 

Wilsinho Três Fontes. Projeto em discussão, em votação. 205 

Declarou aprovado com treze votos favoráveis e nenhum 206 

voto contrário. Requerimento número cento e noventa de 207 

dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 208 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 209 

aprovado com doze votos favoráveis e um voto contrário 210 

(João Pedro Lemos). Requerimento número cento e 211 

sessenta e nove, cento e setenta e quatro, cento e 212 

oitenta, cento e oitenta e quatro e cento e oitenta e 213 

seis de dois mil e vinte de autoria do Vereador Cacau. 214 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 215 

aprovado com doze votos favoráveis e nenhum voto 216 

contrário. Estava ausente no momento da votação o 217 

Vereador Morie. Requerimento número cento e setenta e 218 

oito e cento e setenta e nove de dois mil e vinte de 219 

autoria do Vereador João Pedro Lemos. Requerimento em 220 

discussão, em votação. Declarou aprovado com treze 221 

votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para 222 

justificar o voto na Tribuna Vereador Cacau. Comentou 223 

que mesmo o Vereador João Pedro Lemos tendo votado 224 

contrário a concessão de medalha ao Presidente da 225 

República Jair Bolsonaro, votou a favor das moções e 226 

concessões de medalha propostas por ele, pois não se 227 

deve negar honraria nesta Casa de Leis. Requerimento 228 
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número cento e oitenta e cinco e cento e noventa e 229 

cinco de dois mil e vinte de autoria do Vereador 230 

Getulio do Tutu. Requerimento em discussão, em votação. 231 

Declarou aprovado com doze votos favoráveis, nenhum 232 

voto contrário e uma abstenção (Wilsinho Três Fontes). 233 

Requerimento número cento e oitenta e sete de dois mil 234 

e vinte de autoria do Vereador Antônio Almeida. 235 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 236 

aprovado com doze votos favoráveis e nenhum voto 237 

contrário. Estava ausente no momento da votação a 238 

Vereadora Doutora Fátima. Requerimento número cento e 239 

oitenta e nove de dois mil e vinte de autoria do 240 

Vereador Maurício do Vila. Requerimento em discussão, 241 

em votação. Declarou aprovado com doze votos favoráveis 242 

e nenhum voto contrário. Estava ausente no momento da 243 

votação a Vereadora Doutora Fátima. Requerimento número 244 

cento e noventa e três de dois mil e vinte de autoria 245 

do Vereador Morie. Requerimento em discussão, em 246 

votação. Declarou aprovado com doze votos favoráveis e 247 

nenhum voto contrário. Estavam ausentes no momento da 248 

votação os Vereadores Cacau e Doutora Fátima. 249 

Requerimento número cento e noventa e quatro de dois 250 

mil e vinte de autoria do Vereador Rogerinho Primo. 251 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 252 

aprovado com doze votos favoráveis e nenhum voto 253 

contrário. Estavam ausentes no momento da votação os 254 

Vereadores Cinei e Doutora Fátima. Requerimento número 255 

cento e noventa e seis de dois mil e vinte de autoria 256 

da Vereadora Doutora Fátima. Requerimento em discussão, 257 

em votação. Declarou aprovado com doze votos favoráveis 258 

e nenhum voto contrário. Estavam ausentes no momento da 259 
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votação os Vereadores Cinei e Milton Campos.  260 

Requerimento número cento e noventa e sete de dois mil 261 

e vinte de autoria do Vereador Wilsinho Três Fontes. 262 

Requerimento em discussão, em votação. Declarou 263 

aprovado com doze votos favoráveis e nenhum voto 264 

contrário. Estava ausente no momento da votação o 265 

Vereador Cinei. O senhor Presidente deu ciência aos 266 

senhores Vereadores que estará disponível em seus 267 

endereços eletrônicos a ata da trigésima primeira 268 

sessão ordinária e que será submetida à aprovação na 269 

próxima sessão ordinária. Presidente declarou não haver 270 

matérias em discussão ou em votação na ordem do dia da 271 

próxima sessão. Em explicações pessoais na Tribuna 272 

Vereador João Pedro Lemos. Dispensou protocolo. Em 273 

relação à fala do Vereador Cacau comentou que a Medalha 274 

Governador Leonel de Moura Brizola é uma honraria que 275 

deve ser dada a quem merece. Acredita que no atual 276 

cenário econômico do País o Presidente da República não 277 

é merecedor dessa honraria. Registrou sua preocupação 278 

em relação ao período de recesso e transição de como 279 

serão feitos os novos decretos e se o auxílio 280 

emergencial será prorrogado ou não. Comentou que as 281 

Comissões precisam se unir e se antecipar devido ao 282 

crescimento da pandemia resolvendo questões contratuais 283 

e demais assuntos referentes ao Covid para que o 284 

comércio e a população não sofram novamente. Em 285 

explicações pessoais na Tribuna Vereador Cacau. 286 

Dispensou protocolo. Agradeceu aos pares pela aprovação 287 

do Requerimento para concessão de medalha ao Presidente 288 

da República Jair Bolsonaro. Mesmo não sendo reeleito, 289 

agradeceu todos os votos que recebeu e a confiança a 290 
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ele depositado. Em explicações pessoais na Tribuna 291 

Vereador Antônio Almeida. Dispensou protocolo. 292 

Parabenizou Queimados pelos trinta anos de emancipado. 293 

Pediu uma salva de palmas e homenageou as pessoas que 294 

ajudaram na emancipação de Queimados. O Presidente 295 

comunicou que não havia mais inscritos para Explicações 296 

Pessoais, marcou nova Sessão Ordinária para quarta-297 

feira, dois de dezembro de dois mil e vinte, às dez 298 

horas. Nada mais havendo a tratar, a Presidência 299 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 300 

sessão às onze horas e cinquenta e três minutos, da 301 

qual, para constar, eu Michele dos Santos Rocha, 302 

matrícula mil trezentos e sessenta e cinco, Chefe de 303 

Divisão de Atas, lavrei a presente ata que, se 304 

aprovada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente 305 

e pelo Senhor Secretário, estando a gravação da Sessão 306 

à disposição em meio digital, na sede da Casa. 307 

Queimados, vinte e cinco de novembro de dois mil e 308 

vinte. 309 

 310 

 311 

 312 

______________________________ 313 

Nilton Moreira Cavalcante  314 

Presidente da Câmara Municipal de Queimados 315 

 316 

 317 

 318 

______________________________ 319 

Elerson Leandro Alves  320 

Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Queimados 321 

 322 

 323 

______________________________  324 

Michele dos Santos Rocha 325 

Chefe de Divisão de Atas  326 

Matricula 1365 327 
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